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Защо съм "нацист"
Авторът на тази статия е вербуван от NSDAP/AO в началото на 2014 г. и
веднага
става
изключително
ценен
сътрудник.
Този
националсоциалистически другар изигра ключова роля в нашия
видеопроект през пролетта на 2014 г., който на свой ред даде възможност
за разширяване на НС-НОВИНАРСКИЯ БЮЛЕТИН през пролетта на
следващата година.
Никой не е по-изненадан от мен, че
съм се обърнал към една идеология,
която е толкова злепоставена, че се
възприема като възможно найзлокобното мисловно престъпление и
е рожба на най-злия човек на земята националсоциализма
и
Адолф
Хитлер.
През целия си живот съм бил
предан поклонник на истината,
където и да се намира тя и под
каквато и да е форма. Това ме е
водило по интересни пътища в
живота. Понякога тези пътища са
били порицавани от членове на
семейството, които не са били
толкова честни в отношенията си и
със сигурност са затруднявали все
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повече работата в един свят, който е все по-корумпиран и бездушен. Найнакрая стигнах до момент в живота си, в който съм на възраст и във
физическо състояние, в които работата е невъзможна, но сияйната истина, в
целия си блясък, все още пребъдва в мен и в действията, които избирам да
предприема. Намерих я за достоен и верен спътник в живота.
Едно нещо, което разбрах за истината, е, че докато живее в едно сърце, тя
не умира. Тя не се нуждае от специални опори и комплекс от лъжи и
хитрости, за да не само съществува, но и да процъфтява и да се развива.
Всъщност нито една система на правосъдие и закони не може да се счита за
жизнеспособна без нея. По същество то притежава характеристиките на
огъня и въздуха, земята и водата. Тя много прилича на природна сила, но
живее в човешкото сърце. И обратното, всеки враг на истината в крайна
сметка е обречен, просто самото количество енергия, необходимо за
скриването ѝ, е неустойчиво в дългосрочен план. Слугинята на истината е
"непредвидените последици", известни още като "хомеостаза", друга
природна сила. В по-широк план истината и реалността, такава каквато е,
трябва да надделеят.
Основата на националсоциализма са неизменните закони на природата и
затова истината е с неоценима стойност, тъй като може да бъде определена
само от тези закони. Нашето разбиране за истината се променя само ако сме
сгрешили по отношение на природните закони. По този начин мъдрият мъж
или жена преразглежда своето разбиране за истината, за да се съобрази с
наблюденията си върху природата. Когато тези разбирания са правилни и
съответстват на тези сили, ние ги наричаме неотменими истини. Когато
грешим, ние сме длъжни да ги ревизираме по съответния начин или да
понесем последствията, предвидени за онези, които отричат природата и
живота.
Аз, както и повечето хора днес, бях образован от контролираната от
марксистите държавна образователна система.
Тази фанатична
антиживотска и антиприродна, а по дефиниция и антиистинска и фалшива
религия е създаден от хората демон, който изисква огромно количество
енергия под формата на човешка подкрепа, за да съществува. За да се върви
срещу самите течения на живота и природата, са необходими огромни
количества човешко отричане, страх и лъжи. Такава система задължително
трябва да работи неефективно и да има проектирани от човека последствия,
от които се страхуват повече от самата смърт. Може да остане само
посредствеността. Всяка система на истинските заслуги е в духа на
противодействието на това чудовище. Открих, че в корените си съм напълно
несъвместим с подобни лъжи и хитрости.
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Митът, че мнозинството подкрепя този антиистински, антизаслужен и
антиживотворен гигант, държи много хора в мълчаливо съучастие. Найдобрите атлети и учени от нашата раса знаят, че нещо ужасно не е наред,
защото са в състояние да го видят най-ясно. Днес най-добрите са наказани.
Утре те могат да бъдат изведени и разстреляни. Да се поставя под съмнение
този наложен от човека ред на нещата е непростимо, но неизбежно за найдобрите умове. Не е трудно да се види, че светът по някакъв начин се е
преобърнал с главата надолу. Неправилното е станало правилно. Бъдещата
антиутопия е пред нас.
Когато един питащ ум като моя се сблъска с това, което са му казвали, че е
чистото зло в националсоциализма, и наистина се вгледа в него - да речем,
прочете "Майн Кампф" и не открие бълнуванията на един луд, а премерените
наблюдения на един блестящ политически ум, може само да се чуди какви
други лъжи са били изречени. Ако се вгледаме по-дълбоко в кадрите от
кинохрониката от онова време, ще видим едно чисто и подредено
националсоциалистическо общество, което е щастливо и плодотворно. Този
най-велик от злите хора, които са ходили по земята, не се крие зад
бронебойни щитове, а се разхожда свободно сред хората, които са лъчезарно
щастливи и здрави. Увереността му е осезаема. Това рязко контрастира с
мизерията на нашето съвремие и с политиците, които лъжат и се крият зад
щитове и правят само контролирани изяви в сценарии.
И ако си помислим, че това е мястото, което съюзниците са бомбардирали?
Наистина?! Това поразява и отблъсква ума.
Сериозният поглед върху еврейския въпрос разкрива извънземна
конспирация, която като малко малцинство наистина контролира медиите и
финансите, както и всички други лостове на властта, контролирайки дори
опозиционните гледни точки! Човек може само да стигне до заключението,
че Хитлер е виновен единствено за това, че се е откъснал от тези сили на
робството на интересите и в резултат на това се е радвал на няколко сладки
години на свобода и широко разпространено благоденствие. Само една
световна война, ръководена от евреите, е била способна да унищожи мощта
на един свободен народ и след това да го пропагандира като "зло" завинаги
след това. Крайната цел, разбира се, е да се направи съпротивата от какъвто
и да е вид незаконна, като антисемитизъм, и наказуема със смърт, както беше
последния път, когато имаха пълна власт по време на ръководения от евреите
червен терор. По-нататъшното проучване на въпроса разкрива комплекс от
лъжи и безпочвени твърдения, които са изумителни по своя обхват и
дълбочина. Един мислещ човек, владеещ напълно възможностите си, може
да стигне само до рационалното заключение, че по-нататъшната съпротива е
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задължителна, ако искаме истината, свободата и просперитетът някога
отново да станат изконно право на германския народ.
Мечтата за свобода, просперитет и живот в хармония с природата не е
невъзможна. Тя е единствената съществуваща мечта. Нашият дълг днес е да
научим младите хора на тази истина и да им внушим, че истината и
свободата са не само възможни, но си струва да се борим за тях по найинтелигентния и ефикасен начин и да, в крайна сметка, си струва да умрем за
тях. Поддържането на ядките на истината живи е най-подривното и
жизнеутвърждаващо действие, което може да се предприеме. Подкрепяйте
системите, основани на заслуги, винаги и навсякъде, където можете.
Подкрепете чистата наука, подкрепете красотата и баланса, подкрепете
природата, подкрепете истинското правосъдие пред отмъщението,
подкрепете свободата на словото и подкрепете истината. Подкрепяйте
расовия си вид, както и когато е възможно. С тези си действия поддържате
жив огъня, от който могат да произлязат всички други добри неща.
Поддържането на жива памет за Третия райх е най-богатият източник за
възстановяване на изгубеното, който съществува. Подкрепете запазването на
Mein Kampf и други основни националсоциалистически трудове.
Съхранявайте копия на хартиен носител в библиотеките си и ги обсъждайте,
когато можете. С времето е неизбежно те отново да бъдат взети на
въоръжение от мислещите хора от нашата раса. Всички неща се връщат в
своето време.
Тази вяра в истината и свободата никога няма да умре, докато и последният
от нас не изчезне от лицето на тази земя. Такава земя няма да е подходяща за
живот за никоя раса, още по-малко за нашата. Но докато това време настъпи,
наш дълг е да продължим да се борим. Нека светлината на истината осветява
пътя ви. Природата е неудържима сила. Присъединете се към нея и
бъдещето е наше.
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Сила чрез смеха:
Въведение
Барон
Всеки е чувал дивите слухове за "тайни бази".
В Южна Америка.
На Южния полюс.
От тъмната страна на Луната.
И, разбира се, в Небраска!

Какво е факт? Какво е измислица?
Мога да помогна! Но нали знаете старата поговорка:

Мога да ви кажа.
Но тогава ще трябва да те убия.
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Това поставя пред мен дилема. В крайна сметка нашата фирма има строга
политика да остане законна. А убийството не е законно в щата Небраска.
(Освен това вие не сте крадци на добитък!)
Така че не мога да разкривам твърде много. Но мога да разкрия малко.
Първо, нека докажа честността си, като призная, че някои от слуховете
наистина са верни. (Освен това би било глупаво и непродуктивно да отричам
очевидното.)

Имаме прекалено много персонал и заплащане.
(И се твърди, че е свръхсексуален.)
Частните самолети, офисите в небостъргачи и красивите секретарки са
наистина хубави.
Въпреки това някои от нас понякога работят и дълги часове.
Има и друго нещо.

Някои от колегите ни са странни.
Особено висшите ръководители! (И момчетата
научноизследователска и развойна дейност.)

от

отдела

за

Естествено, това понякога води до търкания.
Въпреки това
МОРАЛЪТ НИ Е МНОГО ДОБЪР!
Смеем се на себе си. И на колегите си.

"In-jokes" са
важна част от
нашата "корпоративна култура".
Нашият отдел "Човешки ресурси" е организирал два екипа. Тези отбори се
състезават. Целта е да се види кой отбор може да подразни другия отбор наймного.
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СИЛА ЧРЕЗ СМЕХА
е нашата версия на
СИЛА ЧРЕЗ РАДОСТ!
Сега участниците имат ВТОРА цел:

ДА ВИ ЗАБАВЯ!
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